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Hospital Sílvio
Ávidos de Colatina
abre mais 18 UTI
para CoronavírusBarragem em São

Domingos do Norte
já é uma realidade

A construção de uma
barragem no munícipio
de São Domingos do
Norte, na região Noro-
este capixaba, com uma
capacidade de 120 mil
litros de água, que vai
abastecer a produção
agrícola e agropecuária
com um investimento de

R$ 1,3 milhão vai per-
mitir a reserva de água
para a produção agríco-
la e ainda possibilitar
uma maior disponibilida-
de hídrica da região
atraindo investimentos
para a atividades eco-
nômicas. – Cidade, pá-
gina 4

Obra que leva melhorias para as comunidades
gerando emprego e renda para o meio rural

Foi inaugura mais dez leitos de UTI no  Silvio Avidos para o combate da Covid-
19. A inauguração amplia os leitos disponíveis no Hospital - Páginas 2, 3 e 9

O projeto da Secretaria de Assistência Social de Sooretama com grupo
da Terceira Idade confecciona mais de mil máscaras para doação

Projeto de Sooretama
doa mais de mil máscaras

Gustavo Castro Neves, secretário municipal de Assistência Social -  Cidade, página 4

Linhares, São Mateus e Colatina
precisam de doações de sangue

Foi limitado o número de pessoas dentro das
unidades e pessoas gripadas não devem doar
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Por Natalia Ferreira

O boletim do Instituto
de Desenvolvimento Edu-
cacional e Industrial do
Espírito Santo (Ideies) traz
os dados atualizados da
evolução da Covid-19 no
Estado, Brasil e mundo. O
estado do Espírito Santo
totaliza 7.157 casos con-
firmados de Covid-19, 302
óbitos e 2.919 pessoas cu-
radas.

Nos municípios de Vila
Velha (1.420), Serra
(1.381), Vitória (1.351) e
Cariacica (968) concen-
tram 71,5% dos casos. Do
total de casos confirma-
dos, 53,8% são do gênero
feminino e 46,2% do gê-
nero masculino. Também
foram contabilizados
2.088 (29,2%) profissio-
nais de saúde infectados
no Espírito Santo e três
óbitos.

Hoje, o Estado possuiu
793 leitos para tratamen-
to da Covid-19, sendo 411
leitos de Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI) com

78,10% de ocupação e
382 leitos de enfermaria
com 49,21% de ocupação.
Até o momento, 2.919
pessoas estão curadas da
Covid-19 no Estado.

No Brasil são 254.220
casos confirmados e
16.792 mortes registradas.
O maior número de casos
confirmados no país con-
centra-se na Região Su-
deste (101.583), com
63.066 nos estados de em
São Paulo (SP) e 26.665
no Rio de Janeiro (RJ). A
maior incidência de Co-
vid-19 foi registrada no
estado do Amazonas, com
504,58 casos confirmados
por 100 mil habitantes.

No mundo, já são
4.786.672 casos confirma-
dos com Covid-19 e
317.695 óbitos até o mo-
mento.

Com o Painel de
Acompanhamento da Co-
vid-19, é possível ter infor-
mações com visualizações
dinâmicas sobre os casos
no Espírito Santo, no Bra-
sil e no mundo.

Boletim do Covid-19
Espírito Santo tem 7.157
casos confirmados e
302 óbitos por Covid-19

O boletim da
pandemia do
Ideies mostra que
o estado do
Espírito Santo
(ES)  tem 7.157
casos confirmados
e 302 óbitos por
Covid-19.

Saulo Meirelles, secretário de Saúde de LinharesPor Adwalter Brunow

O município de Cola-
tina, região Noroeste do
Estado, é a cidade fora
da região metropolitana
da Grande Vitório (GV)
com o maior números de
casos de contaminação
por Covid-19. De acor-
do com os dados do Pa-
inel Covid-19 da própria
Secretaria de Estado da
Saúde (Sesa).

Os números no Pai-
nel dão conta de que são
115 pacientes com a do-
ença, mas estes números
sobem se somados aos
desta semana, para ser
preciso na terça-feira,
dia 19, somam 118 casos
confirmados de Covid-
19.

Os dados dos Painel
mostram que o Covid-19
tem se alastrado de for-
ma rápida no município
entre os dias 7 até esta
segunda-feira, dia 18. Os
número divulgados pelo
Painel dão conta de que
o aumento de casos da
doença saltou de 38 para
118 casos. Isto é por cau-
sada da baixa adesão às
medidas de isolamento
social, que se refletem
diretamente no compor-
tamento das pessoas que
não estão respeitando o
isolamento social, indica-
do pela Organização
Mundial de Saúde
(OMS), decretada pelo
Governo do Estado, que
não faz nenhum tipo de
conscientização, para a
necessidade de se fazer
o controle físico, para
conter a doença. O go-
verno do Estado se limi-
tou em apenas baixar
decretos, mas deixa o
cidadão sem saber o que
fazer. Lembrando que
estes cidadãos tem ne-

Colatina abandonada
e sem conscientização

O governo do
Estado não dá
assistência, e
nem faz
campanha para
mostrar o que
pode e o que não
pode.

A população sem
saber do perigo

estão circulando
pelas ruas sem
nenhum receio

Colatina é o município com maior número
de casos de Covid-19 na região Noroeste

cessidade de sair, para a
busca de alimentos e
utensílios básicos para a
sobrevivência.

No município de Co-
latina já são 588 notifica-
ções, destas 118 deram
positivo para o Covid-19,
o que equivale 20% das
suspeitas. E os infecta-
dos são 48%, ainda bem
que estão curados, estes
encerraram o período de
isolamento e não apre-
sentam mais sintomas.

No ranking de casos
por cidade, Colatina está
em 6º lugar, perdendo só
para os municípios da re-
gião metropolitana da
Grande Vitória (GV) que
são: Vila Velha, Serra,
Vitória, Cariacica, Viana
e, e a frente de outros
municípios do Estado, a
exemplo de: São Mateus
e Linhares, no Norte do
ES e Cachoeiro de Ita-
pemirim no Sul.
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O Hospital Sílvio Ávi-
dos, de Colatina, já está
com a capacidade máxi-
ma de ocupação de va-
gas de Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI)
ocupadas. “Mas vamos
ter mais 18 leitos, desti-
nados aos pacientes de
Covid-19, que ficaram
prontos em breve.”, de
acordo com Almiro Shi-
midt, diretor do Hospital
Sílvio Ávidos.

No estado do Espiri-
to Santo, três hospitais
públicos estão, com a lo-
tação máxima de UTI
para Covid-19, já ocupa-
dos. E são os hospitais
Silvio Ávidos de Colati-
na (HSA), Dório Silva
(HDS) na Serra e Evan-
gélico em Vila Velha.

Estas unidades da
saúde publica já não con-
tam mais com vagas em
leitos de UTI para paci-
entes com Covid-19, de
acordo com dados divul-
gados, pela Secretaria de
Estado da Saúde (Sesa),
no final da tarde de se-
gunda-feira, dia 18.

A direção do Hospi-
tal Silvio Ávidos, na últi-
ma semana transferiu os
pacientes que estavam
nas UTI provisórias para
as instalações da antiga
pediatria, e a pediatria do
HSA foi transferida para
o Hospital São Jose
(HSJ), também em Co-
latina, e o Silvio Ávidos
está todos sendo adapta-
da para ser utilizada no
tratamento de infectados
pelo Covid-19.

Almiro Shimidt, infor-
mou que no Sílvio Ávi-
dos foi feito umas aco-
modações, onde foi
transformada a área que
era destinada a pediatria,
em um ambiente com
dez leitos de UTI. Esses
novos leitos são dentro
do complexo do Pronto
Socorro (PS).

Almiro Shimidt, con-
tou que as reformas no
Silvio Ávidos ainda con-
tinuam, no primeiro an-
dar do Hospital, seis lei-
tos de UTI devem ficar
prontas em breve, já no
térreo, quatro enferma-
rias então sendo trans-
formadas em UTI, com
12 lugares. No total mais
18 leitos destinados aos
pacientes de Covid-19,

Sílvio Ávidos abre mais
18 vagas para Covid-19

que ficaram prontos em
breve.

Até agora 16 leitos
foram destinados para
pacientes com Covid-19.
Destes 10 são de UTI,
três de isolamento e três
leitos de enfermaria.
Sendo que a enfermaria
são para os casos que
estão aguardando a con-
firmação.

O isolamento é um
local para aguardar a
confirmação, mas o pa-
ciente que esteja em es-
tado grave, na enferma-
ria serão transferidos
para uma das 10 UTI dis-
ponível no hospital, lem-
brando que no anexo do
Silvio Ávidos, só para
paciente de Covid-19,
provavelmente estará
funcionando ainda nesta
tarde de terça-feira, dia
19, ou na manhã de quar-
ta-feira, dia 20.

O anexo é a exten-
são, ou mesmo a tenda,
como muitos estão cha-
mando, é um hospital de
campanha, que está sen-
do construído, com capa-
cidade para mais 14 pa-
cientes com Covid-19.
Quando estiver pronto
volta a ter mais 10 leitos
de UTI disponível, o que
estamos aguardando, é
alguns equipamentos que
estão já foram providen-
ciados pela direção de

Todos os 14
leitos
equipados, e
os
profissionais
e demais
equipamentos
conectados.

O anexo é um
hospital de
campanha

com
capacidade

para mais 14
pacientes com

Covid-19

Hospital.
Na semana passada

circulou nas redes soci-
ais a informação que de-
vido às chuvas que ocor-
reram no final de sema-
na, sexta-feira, dia 15, e
no sábado, dia 16, os pa-
cientes que estavam
ocupando as tendas de
UTI foram transferidos
com urgência para ou-
tros leitos na área inter-
na do Sílvio Ávidos.”, o
que não procede diz Al-
miro.

Almiro contou que
esta informação não é
verdadeira, é só fofoca
de redes sociais. O que

ocorreu foi à transferên-
cia dos pacientes de uma
área para outra, um re-
manejamento técnico,
procedimentos médicos.

Se forem considera-
dos todos os leitos dispo-
níveis no Estado, a lota-
ção também aumentou.
No momento são 78,1%
dos leitos de UTI já es-
tão ocupados por pacien-
tes do Covid-19. De
acordo com a Sesa, em
todo o Estado são 321
pacientes internados em
UTI e 188 em enferma-
rias. Desses, 286 pacien-
tes foram diagnosticados
com a Covid-19.

Por: Syria Luppi, Kárita
Iana e Paula Lima

As unidades do Cen-
tro Estadual de Hemote-
rapia e Hematologia
Marcos Daniel Santos
(Hemoes) de Linhares,
São Mateus e Colatina
registram estoques de
sangue abaixo do limite
aceitável desde essa se-
gunda-feira, dia 18.

Segundo informou a
diretora do Hemoes,
Marcela Gonçalves Mu-
rad, há uma preocupa-
ção pela velocidade na
queda do estoque diário,
que pode ter como con-
sequência a falta de he-
mocomponentes para
atender às demandas
dessas regiões. “Não há
substituto para o sangue.
Precisamos que a popu-
lação colabore com do-
ações regulares, o que
evitaria chegarmos em
níveis críticos como es-
tamos agora”, disse.

O atendimento em

Hemocentros de
Linhares, São
Mateus e Colatina
precisam de
doações de sangue

todas as unidades é por
meio de agendamento. A
medida visa a reduzir a
circulação de pessoas
nos locais para evitar
aglomeração, reduzindo
a possibilidade de trans-
missão do novo Corona-
vírus (Covid-19). “Limi-
tamos o número de pes-
soas dentro das unidades
e vale reforçar que quem
está com sintomas gri-
pais não deve compare-
cer para doação”, expli-
cou a diretora.

Agende sua doação:
- Hemocentro de Linha-
res na avenida João Fe-
lipe Calmom, 174-298 –
Centro, telefones: (27)
3264-6000, 3264-6019. -
Hemocentro de Colatina
na rua Cassiano Caste-
lo, 276 – Centro no tele-
fone: (27) 3717-2801, -
Hemocentro de São
Mateus na rodovia Oto-
varino Duarte Santos,
Km 2, Parque Washing-
ton no telefone: (27)
3767-7957.

Foi limitado o número de pessoas dentro das
unidades e pessoas gripadas não devem doar

Almiro Shimidt,
diretor do Hospital

Sílvio Ávidos

As reformas no Silvio Ávidos ainda continuam
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Embora as ativida-
des do Serviço de Con-
vivência de Sooretama
estejam paralisadas, por
conta da pandemia de
Covid-19, parte do gru-
po atendido, que inclui
senhoras da Terceira
Idade, encontrou uma
nova maneira de manter
o vínculo. Elas estão en-
gajadas em um projeto
batizado de “Máscaras
do Bem”, desenvolvido
pela Secretaria Munici-
pal de Trabalho, Assis-
tência Social e Cidada-
nia.

O projeto, como o
nome sugere, consiste
em confeccionar más-
caras de tecido para do-
ação, com o apoio de
costureiras voluntárias.
Além de colaborar no
enfrentamento à pande-
mia, com mil máscaras
já distribuídas, as oito
senhoras que participam
da iniciativa encontra-
ram uma nova motiva-
ção para o dia a dia.

“O projeto visa ofe-
recer atividades a este
público no momento em
que ele tem que ficar

Projeto em
Sooretama
doa mais de
mil máscaras

Além de colaborar
no enfrentamento
à pandemia,
voluntárias
encontraram uma
nova motivação no
projeto, batizado
de “Máscaras do
Bem”.
dentro de casa, respei-
tando o isolamento soci-
al. Sabemos que, por
conta deste isolamento,
muitas pessoas podem
acabar entrando em de-
pressão. Logo, criamos
este projeto que une o
nosso público do Servi-
ço de Convivência em
prol da ajuda ao próxi-
mo”, explica o secretá-
rio municipal de Assis-
tência Social, Gustavo
Castro Neves.

A secretaria fornece
o material para as cos-
tureiras voluntárias que,
em suas casas, produ-
zem a máscaras de te-
cido. A expectativa é do
grupo é chegar à marca
das 2 mil máscaras con-
feccionadas e distribuí-
das em Sooretama.

A Secretaria da
Agricultura, Abasteci-
mento, Aquicultura e
Pesca (Seag) está tra-
balhando para levar às
comunidades rurais ca-
pixabas desenvolvimen-
to e mais qualidade de
vida. Por isso, os traba-
lhos de pavimentação e
manutenção das estra-
das, além dos investi-
mentos em calçamento
rural e a construção de
barragens, não param no
estado do Espírito San-
to.

A barragem de São
Domingos do Norte já é
uma realidade. A estra-
da rural que liga Barra
do Triunfo e Demétrio
Ribeiro, no município de
João Neiva, já está sen-
do pavimentada pelas
equipes que atuam no
Programa Caminhos do
Campo, que tem por ob-
jetivo oferece às áreas
com maior densidade da
agricultura familiar uma
melhor trafegabilidade
para os veículos que re-
alizam o escoamento da
produção, além de faci-
litar a mobilidade da co-
munidade. O trecho tem
8,2 quilômetros de exten-
são e é principal ligação
entre as comunidades da
região.

Calçamento rural
Outro investimento é

o Programa Calçamen-
to Rural, uma parceria
entre o Governo do Es-
tado, por meio da Seag
e as prefeituras. Os
mais de 3 mil moradores
da comunidade rural de
Juncado, no município de
Sooretama, já foram be-
neficiados. Várias ruas
estão recebendo pavi-
mentação e a previsão é
de que as obras sejam
concluídas na próxima
semana.

A comunidade de
Alto Galo, em Domingos
Martins, também foi be-
neficiada. Com investi-
mento da Seag, no valor
de R$ 141 mil, e a par-
ceria com o município, a
nova estrutura trará qua-
lidade de vida e bem-es-

tar social aos moradores
da região.

Barragem
A barragem de São

Domingos do Norte está
em andamento e tem
capacidade para 120 mil
litros de água, que abas-
tecerá a produção agrí-
cola e agropecuária do
município. Um investi-
mento do Governo do
Estado, por meio da
Seag, de R$ 1,3 milhão.

A construção de bar-
ragens permite a reser-
va de água para a pro-
dução agrícola. Tam-
bém possibilita maior dis-
ponibilidade hídrica das
regiões, atraindo mais
investimentos e ativida-
des econômicas.

“Estamos trabalhan-
do, junto ao Governo do
Estado, para entregar
um pacote de investi-
mentos para a agricultu-
ra capixaba. Em meio à
pandemia do Coronaví-
rus (Covid-19), essas
obras vão levar melhori-
as para as comunidades,
gerando emprego e ren-
da para a população,
além de movimentar as
cadeias produtivas. To-
dos os envolvidos nas
ações estão respeitando
as medidas de prevenção
e transmissão do vírus.
Acreditamos que esse
momento vai passar e
que, até o final de 2020,
vamos entregar ainda
mais investimentos para
o Estado”, ressaltou o
subsecretario de Estado
de Infraestrutura Rural,
Rodrigo Vaccari.

Barragem em S. Domingos
do Norte é uma realidade

A estrada
rural que liga
Barra do
Triunfo e
Demétrio
Ribeiro, no
município de
João Neiva.

Investimentos
em

infraestrutura
rural são

realizados no
Espírito Santo

Gustavo Neves secretário de Assistência Social

Por: Alexandre Araújo e
foto de Felipe Tozatto

A Prefeitura de Linha-
res finalizou as obras de
reforma dos ginásios po-
liesportivos “Irineu Vala-
ni” e “Elpídio Angelo Ma-
cedo”, no Jardim Laguna
e Regência, respectiva-
mente. Apesar da revitali-
zação dos espaços, os
mesmos permanecerão
fechados para atividades
esportivas, culturais e es-
colares em decorrência
da pandemia do corona-
vírus.

Os principais serviços
executados nas duas
obras foram: recuperação
do telhado, arquibancada,
portões, manutenção nas
estruturas hidráulica e elé-
trica, banheiros, além de
nova pintura das quadras
esportivas e da fachada.
Com a entrega dos dois
espaços, agora são 15 o
número de ginásios poli-
esportivos recuperados
pelo Município desde o
início de 2017.

Mesmo fechados para
atividades escolares e co-
munitárias, o presidente da
Associação de Moradores
do bairro Jardim Laguna,
Luciano Bastos, destacou
que os ginásios são impor-
tantes espaços para a pro-
moção de esportes e quali-
dade de vida. “Sabemos o
quanto a prática de ativida-
de física traz benefícios
para os moradores, além de
retomar a programação no
local quando a pandemia
passar, também podere-
mos retomar com os pro-
jetos sociais das nossas es-
colinhas de esportes”, co-
mentou.

Para o secretário mu-
nicipal de Esporte, Cultu-

Prefeitura finaliza reforma
dos ginásios poliesportivos do
Jardim Laguna e de Regência

ra e Lazer, Ivan Salvador,
apesar da pandemia as
obras continuam sendo
executadas pelo Municí-
pio e a reforma dos giná-
sios poliesportivos faz
parte do planejamento em
oferecer melhores condi-
ções para a prática espor-
tiva das comunidades des-
de o início de 2017.  “São
espaços fundamentais
para receber eventos es-
portivos e culturais assim
que a pandemia passar”.

Confira os ginásios
reformados e entregues
desde 2017: Ginásio Poli-
esportivo José de Freitas,
no bairro Araçá, Ginásio
Poliesportivo Rodrigo Oli-
veira Durão, no bairro
Canivete, Ginásio Polies-
portivo Osmar Marques
da Silva, na vila de Povo-
ação, Ginásio Poliesporti-
vo Síngrid Karla de Cas-
tro Ribeiro, no bairro Li-
nhares V, Ginásio Polies-
portivo Paulo José Mene-
gardo, no bairro Santa
Cruz; Ginásio Poliespor-
tivo Idemar Uneda, no
bairro Shell; Ginásio Po-
liesportivo Bráulio Sacra-
mento Batista, no bairro
Nova Esperança; Ginásio
Poliesportivo Leandro Ar-
pini, no bairro Conceição;
Ginásio Poliesportivo Eu-
rico Guilherme Shulz, no
bairro São José; Ginásio
Poliesportivo Leandro Sil-
va dos Reis, no bairro In-
terlagos e Ginásio Polies-
portivo do Rio Quartel e
Aristides Rampinelli em
Quartel de Cima, localiza-
dos no interior do muni-
cípio, e agora os Ginási-
os Poliesportivos “Irineu
Valani” e “Elpídio Angelo
Macedo”, no Jardim La-
guna e Regência, respec-
tivamente.
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Por Paola Nali

Mais de 5 mil caixas
secas foram construídas
no interior do município
pela prefeitura de Linha-
res, por meio da secreta-
ria Municipal de Agricul-
tura. Os reservatórios,
construídos às margens
das estradas, captam a
água da chuva, proporci-
onando mais qualidade na
produção agrícola. No
total, as caixas secas têm
capacidade de retenção e
infiltração no solo estima-
da em cerca de 213 mi-
lhões de litros d’água por
ano, considerando even-
tos de chuva dentro da
média.

No momento, os ma-
quinários trabalham em
três frentes de trabalho,
em São Rafael, Dr. Jones
e Córrego do Meio. Tam-
bém já foram beneficia-
das, com a construção
dos reservatórios, as re-
giões de Farias, Desen-
gano, Pedrolândia (Hu-
maitá).  Desde de 2017,
foram construídos 5.121
reservatórias caixas se-
cas no município.

Prefeitura constrói mais
de 5 mil caixas secas

Prefeitura constrói
mais de 5 mil
caixas secas em
estradas da zona
rural do município
de Linhares.

Caixas Secas
construídas em

Linhares: - Farias
856, - São Rafel

1.880, - Desengano
728, - Dr. Jones 978,

- Pedrolândia
(Humaitá) 679

O secretário de Agri-
cultura de Linhares, Fran-
co Fiorot, disse que a
construção dos reservató-
rios faz parte do Progra-
ma Municipal de Conser-
vação de Solo e Água,
criado pela atual gestão.
“Começamos o trabalho
com as caixas secas em
outubro de 2017 e desde
lá temos colhido bons fru-
tos desde projeto. A téc-
nica, relativamente sim-
ples, absorve um alto vo-
lume de água, que infiltra
no solo, ajudando a melho-
rar o nível do lençol freá-
tico. Além disso, evita a

Por: Lorena Zanon e
foto de CNA Brasil

A primeira etapa da
campanha de vacinação
contra febre aftosa no
estado do Espírito Santo
terá prazo maior: de 1º de
maio a 30 de junho, em
virtude da pandemia do
novo Coronavírus. E por
este motivo os cuidados
devem ser redobrados
nas propriedades rurais
para que seja um perío-
do de prevenção ao re-
banho e, principalmente,
aos trabalhadores e pro-
dutores no campo.

Devem ser vacinados
os bovinos e bubalinos
com até 24 meses de ida-
de. A Federação da Agri-
cultura e Pecuária do
Espírito Santo (Faes) e o
Fundo Emergencial de
Promoção da Saúde Ani-
mal (Fepsa), do Espírito
Santo, orientam os pro-
dutores que, ao se des-
locarem das proprieda-
des para compra de va-
cinas usem máscaras e
mantenham o distancia-
mento recomendado de
dois metros.

Segundo o presiden-
te do Fepsa-ES, Neuze-
dino Alves de Assis, as
atividades continuam
normais dentro das pro-
priedades rurais e é ne-
cessário estar atento.
“As vacinações serão
mantidas por se tratar de
uma atividade essencial,
mas devido a pandemia
é fundamental adotar as
devidas precauções para
a saúde humana, usando
máscaras, reforçando a
higienização e também

mantendo distância”,
pontua.

Neuzedino pede que
os produtores optem de-
clarar a vacinação junto
ao Instituto de Defesa
Agropecuária e Florestal
do Espírito Santo (Idaf)
de forma on-line. Caso
não seja possível, refor-
cem os cuidados ao ir
presencialmente nos es-
critórios.

Declaração
on-line
Para comprovar a

vacinação pela internet o
produtor poderá realizar
o procedimento em sua
residência e de maneira
segura. Para tanto, é ne-
cessário o acesso ao Si-
apec, com a utilização de
login e senha fornecidos
pelo Idaf, até 30 de ju-
nho de 2020. Acesse o
site do Sistema de inte-
gração Agropecuária (Si-
apec) do Idaf.

Caso o produtor te-
nha dificuldades no sis-
tema on-line, ele entre-
gará a declaração de
vacinação devidamente
preenchida e cópia legí-
vel da nota fiscal no es-
critório do Idaf. O servi-
dor fará o lançamento no
sistema posteriormente,
e por ordem de recebi-
mento. É obrigatório que
conste o telefone do pro-
dutor rural para contato,
caso haja algum proble-
ma no lançamento.

Cuidados com a
saúde no período
de vacinação
contra febre aftosa

Fepsa e Faes
reforçam cuidados
durante período de
vacinação contra
febre aftosa.

Pecuarista deve proteger a saúde na pandemia

erosão e enxurradas, o as-
soreamento dos rios e
também o desgaste das
estradas”, reforçou.

O prefeito de Linha-
res, Guerino Zanon, des-
tacou a importância de se
investir na reservação de
água. “Além das caixas
secas que têm beneficia-
dos tantos produtores ru-
rais do município, também
temos investido na cons-
trução de barragens. Já
construímos oito barra-
gens no primeiro momen-
to e agora já entregamos
três barragens das seis
que serão construídas

nesta segunda etapa do
Programa Municipal de
Conservação de Água.
Com o programa, prepa-
ramos o município para
enfrentar momentos de
escassez de água, fomen-
tando a produção agríco-
la no município”, frisou.

Para a construção
das caixas secas, a Pre-
feitura de Linhares dispo-
nibiliza retro escavadeiras
e caminhão caçamba,
além do acompanhamen-
to técnico ofertado aos
produtores da região, em
caso de dúvidas ou infor-
mações.

Por Paola Nali

A Secretaria Munici-
pal de Saúde retomará
atendimentos de especi-
alistas de forma parcial,
a partir desta quarta-fei-
ra, dia 20. O Centro de
Especialidades em Saú-
de, localizado no bairro
Colina, será um deles, re-
tornando consultas com
cardiologista, neurologis-
ta, angiologista, ginecolo-
gista, geriatra, proctolo-
gista e cirurgião geral.

As prioridades serão
as consultas que já havi-
am sido agendadas e que
foram adiadas desde o
mês de março, em virtu-
de da pandemia da Co-
vid-19.  Os pacientes
agendados na Central de
Especialidades são enca-
minhados pelas unidades
de saúde aos quais são
referenciados.

O atendimento de Pré
- Natal para gestantes
nas Unidades Básicas de
Saúde também retornará
de forma presencial, se-

guindo fluxo de acesso
montado pela secretaria
Municipal de Saúde, com
aprovação da coordena-
ção da Atenção Especi-
alizada e Atenção Bási-
ca. As gestantes de alto
risco continuarão sendo
atendidas na Casa Rosa.

As 35 Unidades de
Saúde da Prefeitura re-
tornarão com atendimen-
tos eletivos também de
forma reduzida, seguindo
as normas de prevenção
e segurança, como o de
uso de máscaras, sem
aglomeração, hora mar-

A secretaria de
Saúde retoma
atendimento
parcial de
consultas em
algumas
especialidades.

Prioridades serão as
consultas que já

haviam sido
agendadas e que

foram adiadas

Saúde já atende algumas
especialidades em Linhares

cada e sem acompanhan-
tes dentro do setor. “Os
pacientes serão atendi-
dos, após contato via te-
lefone, sendo que a equi-
pe da unidade de saúde
ligará para fazer o agen-
damento com enfermei-
ro ou médico, proporcio-
nando assim um ambien-
te seguro e prioritário”,
destacou o secretário
municipal de Saúde, Sau-
lo Rodrigues Meireles.

“É importante ressal-
tar a saúde está traba-
lhando seguindo notas
técnicas Federal, Estadu-

al e Municipal, relativas à
proteção e segurança dos
profissionais e do pacien-
te, com uso de EPIs
(Equipamento de Prote-
ção Individual). O núme-
ro de atendimentos na
Atenção Especializada,
será reduzido devido o
aumento do tempo entre
as consultas, para evitar
aglomerações”, comple-
tou Saulo.

A Central de Regula-
ção da Secretaria de Saú-
de ligará para os pacien-
tes avisando dia e horá-
rio das consultas.
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Por Leandro Fidelis

Lançado em dezem-
bro do ano passado, o
programa “Mais Leite”
da Coopeavi sinaliza os
primeiros resultados po-
sitivos na detecção em
24h da causa de masti-
te. Segundo os indicado-
res do laboratório de Mi-
crobiologia da Coopeavi
Lácteos, das 53 vacas
com mastite clínica ana-
lisadas em fevereiro e
março, 24 não precisa-
ram receber o antibióti-
co no controle da doen-
ça. Sem a necessidade
do medicamento, a eco-
nomia foi de R$ 2.874,24
aos 22 pecuaristas asso-
ciados inscritos no pro-
jeto

O tratamento da mas-
tite, uma inflamação da
glândula mamária causa-
da por microrganismos
dos quais as bactérias
são os principais agentes
causadores, é um dos
principais gargalos na
produção de leite. Antes
do programa “Mais Lei-
te”, para se obter um di-
agnóstico preciso, o pe-
cuarista chega a aguar-
dar 25 dias após enviar
a amostra do leite cole-
tado para análise.

A Coopeavi oferece
o exame a R$ 20,00 por
amostra de leite aos as-
sociados que aderiram
ao programa por meio de
assinatura de contrato. A
cooperativa fornece aos
cooperados interessados
os kits com material para
coleta e acesso ao apli-
cativo (app) que faz a
gestão do controle da
mastite, permitindo o mo-
nitoramento remoto pelo
próprio aparelho celular
do produtor ou computa-
dor.

O produtor precisa
apenas enviar uma
amostra do leite pelo ve-
ículo que faz a captação
na propriedade e aguar-
dar a informação com o
resultado pelo aplicativo
em até 24 horas.

O objetivo da Coope-
avi é viabilizar a ativida-
de leiteira com a diminui-
ção do custo por evitar o
descarte do leite e o uso
de antibióticos sem ne-
cessidade, uma vez que
o uso indiscriminado tor-
na as bactérias resisten-
tes. Conforme dados na-
cionais da empresa On-
Farm, 40% das mastites
não necessitam ser tra-
tadas com antibióticos.

Programa “Mais Leite” da Coopeavi
Inovação que gera economia e qualidade comemora excelentes resultados de controle com projeto inovador

Lançado em
dezembro do
ano passado, o
programa “Mais
Leite” da
Coopeavi
sinaliza os
primeiros
resultados
positivos na
detecção em
24h da causa de
mastite. Saiba
mais abaixo!

Coopeavi
comemora
excelentes

resultados de
controle da mastite

após oferecer
diagnóstico em

24h com projeto
inovador e pioneiro

no Noroeste
capixaba

Outros resultados ve-
rificados apontam a efi-
cácia do projeto inovador
e pioneiro no Noroeste
capixaba, com duração
inicial de seis meses. De
acordo com a responsá-
vel pela Gestão de Qua-
lidade da Coopeavi Lác-
teos, Naiara Moura, em
março os produtores dei-
xaram de descartar 1.584
litros de leite- uma mé-
dia de 66 litros por dia- e
economia de R$
2.154,24, sem fazer uso
de antibióticos.

“Quando um animal
apresenta mastite na
propriedade, o produtor
já faz utilização de anti-
bióticos e outros medi-
camentos sem saber o
agente causador, tratan-
do todas as mastites da
mesma maneira. Isso
gera um grande proble-
ma financeiro, pois há
descarte do leite por
muitos dias, em alguns
medicamentos se faz
necessário por mais de
sete dias, há gastos des-
necessários com medi-
camentos e ainda pode
levar à resistência bac-
teriana, tornando a mas-
tite crônica”, afirma
Naiara.

Os indicadores da
análise do leite de 53 va-
cas ilustram bem como
a produção de leite pode
ganhar em qualidade
com o rebanho mais sau-
dável. Os produtores
deixaram de utilizar 72
bisnagas de antibiótico
em três dias de trata-

Menos descarte de leite
mento correto, o equiva-
lente a uma economia
de R$ 720,00, tendo
como referência cada
bisnaga a R$ 10,00.
“Acima de quarenta por
cento dos casos a cura
se deu naturalmente, por
ação do próprio organis-
mo. Quanto mais produ-
tores associados aderi-
rem ao programa, mais
resultados teremos”.

O zootecnista e ges-
tor da equipe de assis-
tência técnica Bovina da
Coopeavi, Filipe Fialho,
destaca a validade do in-

vestimento dos pecua-
ristas cooperados no
teste para detectar a
causa da mastite. “A co-
letânea de resultados na
nossa região está mos-
trando o caminho certo
aos produtores. Até en-
tão, o tratamento de
mastite era feito com
antibióticos em geral,
mas sem determinação
do agente causador para
atuarmos especifica-
mente em cima dele.
Isso trará assertividade
no momento do trata-
mento”, afirma.

A atuação em cam-
po do corpo técnico da
Coopeavi assegura a
continuidade do “Mais
Leite”. De acordo com
Filipe Fialho, os técnicos
são o melhor caminho
para o sucesso do pro-
grama junto aos associ-
ados, pois levam a novi-
dade do setor de Lácte-
os para os locais de atu-
ação.

“Cada técnico leva no
carro um kit com os co-
letores e todo material
necessário para enviar
as amostras de leite para
o laticínio. Em vinte e
quatro horas, o laborató-
rio devolve o resultado da
análise com a certeza da
causa da mastite e como
deve ser o tratamento”,
destaca o zootecnista.

Produtores sem con-
trato com o programa
também tem acesso ao
exame ao custo de R$
25,00 por amostra. Os
técnicos ou a equipe do
setor de Qualidade po-
dem ser procurados no
caso de dúvida.

Durante este período
da pandemia da Covid-
19, os técnicos cumprem
quarentena e os própri-
os produtores estão rea-
lizando a coleta do leite
para análise. Por sua

Técnicos vão levar
mais informações
aos produtores

vez, o Laboratório de
Microbiologia em Nova
Venécia continuará rece-
bendo as amostras de
segunda à quinta-feira,
em período integral, e
sexta até 12h para garan-
tir o resultado em até
24h.

Para Filipe Fialho, o
trabalho de base no con-
trole da doença em va-
cas visa a percepção do
consumidor final com a
qualidade dos produtos
da marca Veneza. “A in-
tenção não é só nosso
produtor reduzir o custo
de produção, mas o con-
sumidor final saber que
esse trabalho rigoroso
feito na base garante leite
mais saudável e gera pro-
dutos com melhor quali-
dade”.

Coopeavi
A Coopeavi é uma

cooperativa do segmen-
to Agronegócio, com atu-
ação no Espírito Santo,
Minas Gerais e Bahia.
Fundada em 1964, atual-
mente conta com mais
de 16 mil cooperados,
em sua maioria peque-
nos e médios produtores.
Em 2015, incorporou a
Pronova, cooperativa
com cafeicultores espe-
cialistas em qualidade de
café, e inaugurou o pri-
meiro Condomínio Aví-
cola para produção de
Ovos do Brasil. Já em
fevereiro de 2019, incor-
porou a Veneza, passan-
do a atuar também no
ramo de laticínios.

      Oração a São Geraldo
Ó São Geraldo, celestial amigo dos in-
felizes, ao nos lembrarmos dos gran-
des milagres que operastes em vida,
aumentados admiravelmente após a
vossa preciosa morte, quer nos pare-
cer que eles nos clamam: Confiança !
Confiança ! Tenham confiança !
Bem sabemos que é grande o favor que
pedimos e muito acima de nossos me-
recimentos. Reconhecemos até ser-
mos mais dignos de castigos que fa-
vores; pois sem dúvida é justa a puni-
ção de nossos pecados, o bem que nos
falta e as aflições e dificuldades que
nos fazem suplicar. De certo, atraímos
sobre nós e sobre aqueles que nos são
caros a ira de Deus, transgredindo vo-
luntariamente os preceitos divinos e
permitindo que outros também o fizes-
sem. Choramos agora todas as nos-
sas culpas.
Pedi, ó carinhoso São Geraldo, pedi ao
bom pai celeste que nos perdõe. Ainda
que seja justo sermos castigados por
nossos pecados, afastai de nós e de
nossos queridos os flagelos da justiça
divina. Alcançai-nos, pelos méritos das
sublimes virtudes que vos fizeram eter-
no amigo de Deus, a graça que com
toda confiança pedimos por esta ora-
ção. Ó São Geraldo, nosso amigo, nos-
so milagroso benfeitor, rogai por nós a
Jesus e Maria, e seremos certamente
atendidos.

São Geraldo Majela
  Protetor das mães e das crianças
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Em entrevista coleti-
va na tarde de segunda-
feira, dia 18, o secretá-
rio de Estado da Saúde,
Nésio Fernandes, e o
subsecretário de Vigilân-
cia em Saúde, Luiz Car-
los Reblin, apresentaram
os resultados iniciais da
primeira etapa do “Inqu-
érito Sorológico”, realiza-
da entre os dias 13 e 15
de maio em 19 municípi-
os capixabas.

Nesta primeira etapa,
foram realizadas 6.670
testagens entre popula-
ção sorteada, contatos do
sorteado positivo e de
pesquisadores. O estudo
aponta uma prevalência
de 2,1% da população in-
fectada, o que represen-
ta uma estimativa 84.391
pessoas no Estado.

“São as primeiras
projeções do tamanho da
infecção da Covid-19 no
Estado. A partir dessa
pesquisa poderemos pro-
jetar estatisticamente a
expansão da doença e ao
longo das quatro etapas
identificar, com a dife-
rença de crescimento ou
estabilização do número
de casos, a força de
transmissão”, explicou
Nésio Fernandes.

Segundo o secretário,
é importante o entendi-
mento de que a projeção
que está sendo feita é a
estatística da população.

Sesa divulga 1ª etapa
do Inquérito Sorológico

“Não é adequado utilizar
esse inquérito para iden-
tificar a prevalência da
doença por municípios ou
por regiões, como a
Grande Vitória (GV). É
uma projeção estatística
da população, o resulta-
do é o conjunto da popu-
lação do Estado”, disse.

Nesio Fernandes fa-
lou ainda sobre a impor-
tância de se manter as
medidas de distancia-
mento social entre as
pessoas. “É uma doen-
ça que não tem trata-
mento, nem vacina. Uma
doença que tem evoluí-
do para complicações. A
única maneira de romper
a transmissão é com o
distanciamento social
entre as pessoas. As

medidas de distancia-
mento social permitem
salvar vidas”, informou.

O estudo é realizado
pela Sesa e tem apoio da
Organização Pan-Ame-
ricana da Saúde (Opas),
Universidade Federal do
Espírito Santo (Ufes),
Hospital Universitário
Cassiano Antonio Mora-

es (Hucam), Instituto
Jones dos Santos Neves
(IJSN), Associação dos
Municípios do Espírito
Santo (Amunes), Colegi-
ado de Secretarias Mu-
nicipais de Saúde do Es-
pírito Santo (Cosems) e
do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE).

O estudo de prevalên-
cia aponta que do total
dos testes com resulta-
dos positivos, 73,20%
eram do sexo feminino e
26,8% masculino, e que
a faixa etária com mais
casos positivos foi a de
21 a 40 anos, com 37,1%
dos casos.

Do total de pacientes
positivos, cerca de 80%
apresentaram sintomas e
19,60% não apresenta-
ram quaisquer sintomas
na evolução do quadro
de saúde. Dos casos sin-
tomáticos, os principais
relatados durante a pri-
meira etapa da pesquisa
foram: a perda do olfato
(45,4%); tosse (40,2%);
dores musculares
(38,1%); fadiga (34%) e
febre (28,9%). Somente
40% dos casos procura-
ram o serviço de saúde.
Além disso, 26,80% dos
positivos apresentaram
algum tipo de comorbida-
de e 30,90% duas ou
mais comorbidades.

“Esses dados mos-
tram que 60% dos posi-
tivados não deram im-
portância ou relevância
aos sintomas e não pro-
curaram por serviço de
saúde. Se a população
não procura pelo servi-
ço, não poderá ser noti-

Perfil da população
testada positivamente

ficada, isolada e, assim,
bloquearmos a transmis-
são do vírus. E é funda-
mental que possamos
romper a cadeia de trans-
missão e que a popula-
ção, na presença de sin-
tomas respiratórios, pro-
cure o serviço de saúde
para ser avaliado”, pon-
tuou o secretário.

Cronograma
- Etapa 2, Data: 27, 28 e 29 e
maio. Municípios: Afonso
Cláudio, Alegre, Cachoeiro
de Itapemirim, Cariacica, Co-
latina, Linhares, Nova Vené-
cia, São Mateus, Serra, Vila
Velha, Vitória, Baixo Guandu,
Conceição da Barra, Ecopo-
ranga, Iúna, Marataízes, San-
ta Maria de Jetibá, Sooreta-
ma e Viana. - Etapa 3, Data:
08, 09 e 10 de junho, Municí-
pios: Afonso Cláudio, Ale-
gre, Cachoeiro de Itapemirim,
Cariacica, Colatina, Linhares,
Nova Venécia, São Mateus,
Serra, Vila Velha, Vitória, Ara-
cruz, Barra de São Francis-
co, Castelo, Guaçuí, Guara-
pari, Pedro Canário, São Ga-
briel da Palha e Venda Nova
do Imigrante. - Etapa 4: Data:
22, 23 e 24 de junho, Municí-
pios: Afonso Cláudio, Ale-
gre, Cachoeiro de Itapemirim,
Cariacica, Colatina, Linhares,
Nova Venécia, São Mateus,
Serra, Vila Velha, Vitória, Bai-
xo Guandu, Conceição da
Barra, Ecoporanga, Iúna,
Marataízes, Santa Maria de
Jetibá, Sooretama e Viana.

Na coletiva
de imprensa o

secretário de
Estado da

Saúde, Nésio
Fernandes, e

o
subsecretário
de Vigilância

em Saúde,
Luiz Carlos

Reblin,
apresentaram
os resultados
da primeira

etapa do
“Inquérito

Sorológico”

Por Alexandre Lemos

Dados da Rede Naci-
onal para a Simplificação
do Registro e da Legali-
zação de Empresas e Ne-
gócios (RedeSim) mos-
tram que o processo para
abertura de empresas no
estado do Espírito Santo
está cada vez mais rápi-
do. Entre os meses de ja-
neiro e abril deste ano, a
demora para a abertura de
novos negócios registrou
queda de três a cinco dias,
para apenas três dias.

Em todo o País, até
abril, apenas 12 estados e
o Distrito Federal registra-
ram tempo similar ao do
Espírito Santo para a
abertura de novos empre-
endimentos. O levanta-
mento mostra ainda que
3.030 empresas foram
abertas no Estado, entre
os meses de janeiro e
abril, sendo que o mês de
março registrou o maior
número de solicitações,
com 989 novos empreen-
dimentos.

Para o secretário de
Estado de Desenvolvi-
mento, Marcos Kneip, a
melhoria do índice reflete
os resultados de esforços
e iniciativas do Governo
do Estado para a desbu-
rocratização de processos
e consequente melhoria
no ambiente de negócios
do Espírito Santo.

“O Simplifica-ES, que
é o Programa Estadual de
Desburocratização do
Ambiente de Negócios,
facilita e agiliza o atendi-
mento aos empreendedo-
res, reduzindo, considera-
velmente, o tempo de
abertura de novos negó-
cios em solo capixaba. A
desburocratização é uma
das metas previstas no
planejamento do Governo
do Estado e a Secretaria
de Desenvolvimento está
empenhando esforços
para que esse tipo de re-
sultado seja alcançado
cada vez mais rápido,

Estado do ES abre
em até três dias
uma empresa

Espírito Santo entre os 12 estados com menor
tempo de espera para abertura de empresas

atraindo os empreendedo-
res que desejam investir
em nosso Estado e garan-
tindo a geração de mais
emprego e renda”, desta-
ca Kneip.

O presidente da Junta
Comercial do Estado do
Espírito Santo, Carlos
Roberto Rafael, fala da
importância desta agilida-
de neste momento de pan-
demia. “Nesta semana,
fomos ranqueados como
o Estado da região sudeste
do País com melhor re-
sultado de prazo de regis-
tro para a abertura de
empresa, e isso nos orgu-
lha muito, pois mesmo
diante dos desafios im-
postos pela pandemia do
novo Coronavírus, temos
realizado um volume ex-
pressivo de abertura de
novas empresas. Hoje
com o trabalho de desbu-
rocratização protagoniza-
do pela Junta Comercial,
alinhado com a facilidade
do ambiente digital, con-
seguimos propiciar para o
empreendedor um ambi-
ente de negócios compe-
titivo em nosso Estado”,
afirma.

Já o subsecretário de
Estado de Integração e
Desenvolvimento Regio-
nal, Paulo Menegueli, des-
taca que a adesão dos
municípios à plataforma
do Simplifica-ES também
contribui para o incre-
mento da atividade econô-
mica e melhoria dos re-
sultados. “A participação
dos municípios, sobretu-
do, quanto à adesão da
plataforma do Simplifica-
ES, é fundamental para
que a abertura de empre-
sas se torne cada vez
mais ágil no Estado. Para
isso, estamos realizando
diversas reuniões com as
prefeituras para que, num
futuro próximo, todos os
78 municípios capixabas
estejam utilizando os re-
cursos do programa em
benefício dos empreende-
dores”, comenta.
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O governador do Es-
tado, Renato Casagran-
de (PSB), inaugurou, na
tarde de terça-feira, dia
19, dez novos leitos de
Unidade de Tratamento
Intensivo (UTI) para
atendimento aos casos
do novo Coronavírus
(Covid-19), no Hospital
Maternidade Silvio Avi-
dos, em Colatina. Os lei-
tos foram entregues em
parceria público-privado
do Estado com a empre-
sa Luz e Força Santa
Maria, de Colatina, que
viabilizou o serviço de
adequação do espaço e
contou com o aporte fi-
nanceiro de R$
186.298,20.

De acordo com Ca-
sagrande, a inauguração
amplia os leitos disponí-
veis no Silvio Avidos, que
é um importante hospital
na região Noroeste do
Estado. “Estamos abrin-
do a cada semana mais
leitos de UTI. Ainda es-
tamos em uma fase de
crescimento do vírus e a
cada dia temos um nú-
mero significativo de
contaminados e de pes-
soas perdendo a vida. O
que tem de diferente aqui
no Espírito Santo é que
nos preparamos desde
janeiro para que pudés-
semos ter mais estrutu-
ra, mais leitos e mais par-
cerias com hospitais fi-
lantrópicos, hospitais pri-
vados e empresas”, dis-
se.

Casagrande ressaltou
a importância de a popu-
lação manter o distanci-
amento social para evi-
tar a expansão do coro-
navírus. “Tivemos uma
reunião pela manhã com
os prefeitos Sergio Me-
neguelli (MDB) e trata-
mos da necessidade de
um trabalho de conven-
cimento das pessoas
para que se mantenham
isoladas e com o distan-
ciamento para que não se
tenha um colapso na rede
pública de saúde”, afir-
mou.

Também participa-
ram da solenidade, que
aconteceu por meio de
videoconferência, o se-
cretário de Estado da
Saúde, Nésio Fernandes;
os deputados federais
Paulo Foletto, que hoje é
secretário de Estado da
Agricultura, e Josias Da

Mais 10 leitos de UTI
para Colatina no HSA

Governo do
Estado
inaugura
dez leitos de
UTI no
Hospital
Silvio Avidos
para o
combate da
Covid-19.

A inauguração
amplia os

leitos
disponíveis no

Silvio Avidos

Vitória, que é líder da
bancada capixaba no
Congresso; o deputado
estadual Renzo
Vasconcelos(PP) ; a
subsecretária de Estado
de Assistência em Saú-
de, Quelen Tanize Alves
da Silva; a superinten-
dente de Saúde da Re-
gião Central, Cybeli Pan-
dini; além de represen-
tantes do hospital e da
empresa.

Para o secretário
Nésio Fernandes, o tra-
balho de entes privados
e públicos diante do ce-
nário atual faz a diferen-
ça. “Muito nos orgulha
ver como a sociedade
capixaba se une ao Go-
verno do Estado e ao Sis-
tema Único de Saúde
para poder enfrentar e
se preparar para poder
fazer grandes entregas e
salvar vidas”, comentou.

Já o diretor-geral do
Hospital Maternidade

Silvio Avidos, Almiro
Schimidt, destacou que,
além da adequação do
espaço físico, a empre-
sa também ajudou com
doação de equipamentos
para a unidade. “Além
do serviço de adequação
do espaço, que anterior-
mente atendia à pedia-
tria, e que fora transferi-
da para o Hospital Ma-
ternidade São José, a
empresa nos doou 10
camas elétricas para uso
de UTI; uma central de
monitorização médica e
o sistema de climatiza-
ção, que nos ajudará no
combate à Covid-19”,
explicou.

De acordo com Schi-
midt, a previsão é de que
até final de junho, o Hos-
pital possa contar com 51
leitos exclusivos para o
atendimento da Covid-
19, entre UTI (Coorte
Covid), Isolamento (Co-
vid) e Enfermaria (Co-

vid).
EPIs
A ajuda tem chegado

ao Hospital Maternidade
Silvio Avidos também por
meio de doações de ins-
tituições privadas da re-
gião. Nos últimos dias, a
unidade recebeu do Ro-
tary Club de Colatina –
São Silvano cerca de 150
Equipamentos de Prote-
ção Individual (EPIs),
entre protetores faciais,
toucas e óculos de pro-
teção.

Da Aspen Industria
Farmacêutica, a unidade
recebeu a doação de sa-
bonetes antisséptico,
aventais, luvas, másca-
ras N95 e álcool em gel.
A Frisa Frigorífico Rio
Doce doou equipamen-
tos de ar-condicionado
para o hospital, além de
nove beliches e 18 col-
chões que serão destina-
dos para o descanso dos
profissionais da saúde.

O Governo do Esta-
do, por meio da Secreta-
ria da Saúde, entregou, na
última quinta-feira, dia
14, a reforma do espaço
de atendimento do Ser-
viço de Verificação de
Óbito (SVO), que funci-
ona junto ao anexo do
Hospital da Polícia Mili-
tar (HPM), em Vitória.

A obra, iniciada em
dezembro do ano passa-
do, contou com investi-
mento final de R$
283.737,87. Durante a
reforma, o serviço de
necropsia foi realizado
provisoriamente no De-
partamento Médico Le-
gal (DML), na Praia do
Canto em Vitória.

Segundo o subsecre-
tário de Vigilância em
saúde, Luiz Carlos Reb-
lin, é uma entrega impor-
tante para a área da vi-
gilância. “Esse espaço é
uma parte importante
para que possamos com-
preender os eventos so-
bre a vida das pessoas e
de como se faz para pre-
venir”.

O ambiente recebeu
reformas em toda a par-
te elétrica, com recebi-
mento de novos equipa-
mentos de ar-condicio-
nado, além de ter a cli-
matização refeita. Foi
realizada a ampliação da
sala na área administra-
tiva, com a troca dos re-
vestimentos do piso e

SVO foi entregue
com readequação
nas obras do HPM

O governo do Estado fez a entrega das obras de
readequação do Serviço de Verificação de Óbito

forro do teto.
Na sala de necrosco-

pia, foram realizadas
melhorias na iluminação,
com a instalação de no-
vas luminárias, auxilian-
do o trabalho dos profis-
sionais na melhor visua-
lização dos procedimen-
tos, além de adequações
na parte assistencial. A
sala também ganhou a
climatização ambiente,
com equipamento para
exaustão e purificação
do ar.

O laboratório de ana-
tomia patológica também
recebeu melhorias, com
adequação do espaço fí-
sico e a implantação de
uma nova área de ma-
croscopia.

SVO
O SVO é referência

estadual na realização de
necropsias para esclare-
cimento de óbitos de
causa natural não eluci-
dada, em caso de óbito
sem assistência médica
ou com assistência mé-
dica em que a causa
morte não foi definida ou
mal definida.

O serviço fica no
anexo ao Hospital da
Polícia Militar (HPM),
na avenida Joubert de
Barros, 55, em Bento
Ferreira, Vitória. O aten-
dimento ao público é de
7 às 19h diariamente, já
o de recepção de corpos
é 24 horas.


